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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ    ލައިކުމް.ލާމްޢައައްސަ ބައްދަލުވު  45ޖުޑިޝަރީ  ފެވަނަ  ތިއްން  މިވަގުތު  ކޮމިޓީގައި  މިއަދު  ބެވީ،  ށުނީ. 

ދާ މަ އި ތިވެރި  މެންޒަތްތެއްއިރާގެ  ޒަ ރި  ޙަސަން  އިއްޒަތްތެ ދާކަނޑިތީމު  ރީރު،  ބަރު  މެންބަރުރިއިރާގެ  هللا ޢަބްދު   

މެންބަ ޒަތްތެގެ އިއްދާއިރާ   ކެންދ    ، ކީމްބްދުލްޙަޢަ  ޝަހީމް ޢަލީ ޙުސައިން،  ރި  ރި  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރު 

  މިޓީގައި ފުރަތަމަ . ކޮބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން، އަޅުގަމެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

. އެއީ   ގޮތެއް ނިންމުންމެދުގައި  ތަކާސިޓީ  ވާފައިވާއްފޮނު  އާއްމު ފަރާތްތަކުންނާއި،  ސާތަކުންސަތް ކަމަކީ މުއައްމިއޮ

ން ގިނަ ސިޓީތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެގައި ވަރަށް  . އޭރުދިޔަ މަސައްކަތްތަކެއްރަމުން ދުވަހު ވެސް ކުކުރީމެން  ގަނޑުޅުއަ

ނިންމު ޕްގޮތްތަކެއް  މިއޮތީ  ޖެނެރަލްގެ  ކި ރޮސެނު. ދެން  އިނ ނަގާއުޓަރ  ބި ޞްލާޙުށް  ދިރާ ގެނައުމުގެ  ސާކުރުން.  ލު 

ހުށަހެޖަސްޓިސް    ރިޓަޔާރޑް އުތްއެފްރިކާގެ  ސަތީ  އޮ  ންދެ ރިޕޯޓު ވި އްޅުޔޯހާން  މައްސަ  އެހެނިހެން  . ލަގެ  .  ދެން 

ސި މި  ފުރަތަމަ  މައްސަލަ ޓީތައަޅުގަނޑުމެން  ދިއު އަކުގެ  ޕްރޮސެށް  ކުރީގައި  ޖެނެކިއުމުގެ  ދެވަޓަރ  އިގައި  ނަރަލްގެ 

ފެށި ކަންތަކުން  ކިހިނެއްމިއޮތް  ކުޑަވަރަ؟ ވާނީ  ތޯ އްޔާ  މަސައްކަތެއް  ކުށް  މިހާރު  އަޑަ  ހީވަނީ  ޅުގަނޑަށް 

އޮތީ އިކޮށްލަންޖެހިފައި  އެބަމުތިޒާން.  ދައްއޮތައް  ސްކްރީނުން  ގޮތަކަށްތްތޯ  ކަހަލަ  މަދު  ވަރަށް؟ ކައިލެވޭނެ   

ރި  ށް އިއްޒަތްތެ ތަނީ. އެގޮއް ނިންމައިލެވުސް މަސައްކަތެމަ ވެ ވުނީލެއި ، އެ ނިންމަމާވަނީ. އެހެންވީވެފައިކަށްކަތަދާމާއް

ދެކެވަޑައިގަންއެންމެ    ންބަރުންމެ ކަމަށް  އެގޮތަ  ނަމަހީނަވަނީރަނގަޅު  ގެންށްއަޅުގަނޑުމެން  ކުރިއަށް  ދާނަން.   

މިއަދު  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ނިންމާށަފައަޅުގަނޑުމެން  ފަހުން  އެންމެ  ޕްރޮސެން  ދުވަހު    ރަލްގެ ނެޖެޓަރ  އުކިލި 

  12ން މި ޖެހެނީ  އެއީ މިއަދު ފަށަސާބުން މިހާރު މި ފަށަނީ.  ހިލެވުނު  އިމުގެ ބިލު ނިންމަގެނައު  ގާނ ނަށް އިޞްލާޙު 

މާއްދާ    4ގެ   މާއްދާގެ  ތަސަތުސިޔާއެ  މި  އެކަށައެޅުން.  މާއްދާ  12އް  މާއްދާގައި  ނަ ވަ  1ގެ    12  އާއި   ވަނަ   

ސިޔާސަތުތަންފީޛުކު ގައި  ރަނގަޅުގޮތު  ހަމަތައް ވާ  ޔާންވެގެންބަ ބޭނުންވާ  ޓަކައި  އުތަރުމަށް  ކާއި،  ތަލުސ ކާއި، 

ހަމައިތަކާނުރީތަމް ތަ  ތަކާ ،  ޕްރޮސެޞީފްގުޅޭ  ޖެލު  އެކިއުޓަރ  ތަންފީޛުކު ކުނެރަލް  އަދިވެރަންވާނެއެލަވާލައި  އެ  .   

  ގޭ އްކަން އެނކަމެ  ކަމެއްކަން ނުވަތަ މާނަވެގެންވަނީ ކޮން  ވާނީ ކޮންންއްދަވަގެހު   ކުރުން  ޢަމަލުކުރުމުގައިހަމަތަކަށް  

ހަމަ އެ  ތަތަމިންވަރަށް  ކިހިނެވެދޭންވާނެއެށްލުކޮޞީފްއް  އެއްވެސް  ތުރާބާ ޢިއޭގައި  ؟ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ  އް .  ގެ 

ވިދާޅުއް ވެސް އޮމައްސަލައެ ވަންޏާ  ނަވަޑައިގަން ދެކެ ށްގަޅު ކަމަނއްދާ ރައެ މާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާ.  ވެދެއްތިއްޔާ 

މާއް އެ  ރަނ އަޅުގަނޑު  ބަލާޅުގަދާ  ދެން  ކަމަށް  ކުރިއަށްދާނަން.  މާއްދާގެ    12ފައި  ގާނ ނުގައި  .  5ވަނަ  މި 

ހަވެގެންބަޔާން ސުލ ކީ  ތެތަކުމަވާ  ހަމަ ގެ  ގާނ ޚި   ލްޖެނެރަ   ކިއުޓަރ ރޮސެޕް  ކާ އަރެއިން  މި  އެހެން  ލާފުވުމަކީ  ނުގެ 

މުގައި ހުރެ ކުރުން  ނާ މަޤާއޭ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  ށް އި އެހެން ގޮތަކަގަނެއް  އެހެން ގާނ ތަ ދާއެއްގައި ނުވަމާއް

މަލަށް ބަ ކުރީކަމަށީގެންނުވާ ކަމެއް  އެކަ . )ށ(  ވެވޭނެއެގައި ބެލެ ކަމުފަންވީލަތެއް އުޙާ  ކުރެވިދާނެޤާމުން ވަކި އި އޭނާ 



  

ޖެސެޕްރޮ ހަކިއުޓަރ  ސުލ ކީ  ކު މަތަނެރަލްގެ  ޚިލާފަށް  އޭގައި  ރި ކާއި  ކަމަކީ  ކުށެޖި  ހިނާޢީ  ޢަމަލު  މެނިގެންވާ  އްގެ 

އްޗަށް  ވާއެއް އޭނާގެ މަޢުވަޅު އެޅުމަކީ ޖިނާޢީ ދަފިޔަވާ  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ހ  އްދާގެ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ މި މާ

ގެ    12.  ކަމަށް  ގެ )ހ(، )ށ( ރަނގަޅު  5ގެ    12،  މާ ( އެހެންވީފަހު)ވަގުތުކޮޅަކަށް.  ވެއޮތް ހުރަހެއް ނ ނެ  ކުރުމަށް

ގާނ ނެ  .6 ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނ ނެއްގެ  ވެވީނަމަ  އްގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  އެހެން ދަށުސް    ން 

ޢަމަގޮތަ ވީމުލުކުރަކަށް  އައިކަމުގައި  ގާނ ނަ ން  މި  ފެމަލުކުޢަށް  ނަމަވެސް  ޕްރޮމަށްފަށުރަން  ޖެނެރަލް  އުޓަ ކިސެހު  ރ 

މި ގާނ ނުކު މަލުޢަމުގައި  ޅުމާލީ ހިސާބު ހުށަހެ އުސ ލުތަކާ ރާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތި  ވާ ގޮތްއެއް  ގައި  .  ވެ ންނެގޮތުގެ 

ތަންކޮމީނ  ގައިމީ އެބައަޅުގަނގައި  ޅުދަ  އެއަ  ޑު  ގާޅައިގަނޭ.  ބަޔާންކޮށްފައި ގޮ  އެހެންގައި  ނ ނެއް ހެން    ތަކަށް 

އެއަށްވީ ދެން  އެފަ ނަމަވެސް  ނުވަތަ  ޖުމްލަ  އަންނަ  މި  ގާނ ނެއްގެހު  ޢަމަފަދަ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ދަށުން  މުން  ލުކުރަ 

ނ ނެއްގައި އެހެން  ގާ  އެހެން؟ ދޭތޯވަރަކުން ނުފުމި ؟ތޯނެލަ ލާންޖެހޭ މްޖު  ންމެހެންނެއް އެސް. ކޮވެއައިކަމުގައި ވީނަމަ

ގާނ ނަށްފައި ވީނަމަޔާންކޮބަށް  ގޮތަކަ ޢަމަ ވެސް މި  ފެށުލުކުރަ ށް  ޕްރޮސެމަށްފަން  ޖެނެހު  ހި  ރަލް ކިއުޓަރ  ސާބު  މާލީ 

އުސ ލުތަކާ މުގައި  ޅުހުށަހެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގާނ ނުގައި  މި  ގޮތުގެ  އެއްގޮ  ޢަމަލުކުރާނީ  ން  އެހެ   ވެ.ތިންނެމަތްވާ 

ލިމަކުން  ހައިލުޖަ ނުފުދޭނެތޯއެހެން  ޖުއަ؟ ޔުމަކުން  ގޮތަށްތޯމްނެއް  ބައިންދާ  ވެސް  ބައެއް؟ ލަ  އެހެން  ފަހަރު  އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ! ށްފަހު( ޅަކަ)ވަގުތުކޮނޭ ވަރަށް. ތަން ނުފެ ހިމަނާފައި އޮންނައް މެގާނ ނުތަކުގައި މިގޮތަށް ދެކަ

 ން.  ރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިޒަތްތެއިއް ؛ކަސްމްލަ އަދި އިނައަކަށް އެ ޖުލަސަޑު މައްމާބޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންމެގެ ދ  ދާއިރާކެން

އަނެ  ޝުކުރިއްޔާ  އެއްކަލަ  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮންއްހެން  މުޤައްރިރު.  މާބޮޑު  އެ  ނެއް  ނެންޝަޓެމި  ތިއްޔާ 

ދ  އައޮތްގޮތަށް  އިނގޭތޯ.  އަނެ ކޮށްލަން  ނުކުރެވޭ  ފާހަގައެއް  އޮތަޅުގަނޑަކަށް  މައްސަލައެއް  އެ އްހެން    އީ ސް 

ކަމަކަށް އެމައްސަލައެއް  އެ  ،މާހެންވީ.  ފެންނަނީ  ތަންއަޅުގަނޑަށް  ހުންނަ  އެހެންނ ނިތަގޮތަށް  ދ ކޮށްލަން.  އްޔާ  ން 

 .  މަ ދަންނަވައިލީހައެހެންވެ އިނގޭތޯ    ނަ ވަގުތު ހަމަ ދާތީގިއްކަލަ އަދިވެސް އެ 

 

 ދެއްކެވުން: ކަން ވާހަތުސަޔާރި

ރި  ޒަތްތެ ދެންމެ އިއް  އާ ފާހަގަކޮށްލެވިފައި ނެތް މި ކޮމިޓީށް  ނޑަ. އަދި އަޅުގަންބަރުރި މެޒަތްތެ ޔާ އިއްއާދެ! ޝުކުރިއް

ސިރާޖް  ބަރު  މެން އާމ ސާ  މާއްދާ  ދެން  ދެ!  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ބޭއްވު  6ގެ    12އެ  އޮތްގޮތަށް  އެ  )ހ(  މަށް  ގެ 

)ށ(  ނޑުމެންނައަޅުގަ އެއްބަސްވެވޭ.  ޖެނެކިސެ ޕްރޮށް  ޢައްޔަންއުޓަރ  ކަމަށް  މަޤާމާ  ކު ރަލް  އޭނާގެ  މީހާ  ރެވޭ 

ނަމުގައި  އާއި   ދަނީއާމްއިރު އޭނާއަށް ލިބިފައި ހުރި  ވިލުވާޙަ ނީގެ  އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަ  ދަލާއި މުހުރި    އޭނާގެ 

ހި މާލީ  އެނގޭނެ  މަޤާޒިންމާ  އެ  އޭނާ  ސާބު  ޖެނެރަލަ ވަހުދުމަސް  3ތާ  ލުވާ ވާޙަ މާ  އޮޑިޓަރ  ތެރޭގައި    ށް ގެ 



  

ފާނޑައަޅުގަ.  ވެންވާނެއެޅަހުށަހަ ދަންށް  މާއްދާއިން  އެ  ކަންކަން  ބައެއް  ޕްރޮހަގަކޮށްލެވޭ  ކިއުޓަރ  ސެނަވައިލާނަން. 

  ގެ ވިއިރު އޭނާ ވާލުޙަ ބަދަލުގައި އޭނާގެ މަޤާމާ  ގެ ވާލުވީއިރު އޭ ޙަމާ   މިހާ އޭނާގެ މަޤާވޭ ންކުރެޔަރަލް ކަމަށް ޢައް ޖެނެ

ފައިސާ މިލްކިއް އޭނާ  ދަލާ މު  އާއި   ޔާތުގައިވާ  ލިބިއަމިގޮތަށް  ބަދަލު   އާމްދަނީއާ ހުރި    އި ފަށް    އީ އެ   .އިގައޭގެ 

ގާނ ނުތަކުގައި  އަސާނުނ ޤާ އެހެން  ވެސް  އަރަމުންކުބަޔާންވެސް  ސީގައި  މި ސް ވެބަދު  ދަނީ  އޭނާގެ  ލްކިއްޔާތުގައިވާ   

  އާއި   ފައި ހުރި އާމްދަނީބިށް ލިއަމި ޑްރާފްޓުގައި މި އިންނަނީ އޭނަ  އެހެން އިންނަނީ. މިހާރު   ދަލާމު  އާއި   ފައިސާ

ނަމުގައި ހުރި މު މު  އާމްދަނީ.  ދަލާއޭނާގެ  އެކަދައާއި  މިއީ  ވަކިކުރެވިފަނު. ފައިންއްޗެލާ ވެސް  ނެތްތާ.  ސާގެ  އެއް 

އޮވީމާއެހެން އެތަންކޮގޮތަށް  ތް، ޤާނ ނުއަސާސީގައި  ބަދަލުކޮށްލުން  ޢިބާރާތް  ވާނީއްހިނެކި ޅު  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ) ؟ތޯ 

  ގެންނަ   ތަށްގޮށްފައި އިންކޮށް ކުޑަ ބަދަލެއް މި އަންނަނީ ޢިބާރާތް( އަށގެ )  ގެ )ހ(އްދާވަނަ މާ  12އަޅުގަނޑުމެން  

ޕްރޮސެ އެއީ.  ޖެނެބަދަލެއް  ޢައްޔަންކުރެވޭކިއުޓަރ  ކަމަށް  މަޤާމާ  ރަލް  އޭނާގެ  މީހާ    އޭނާގެ   ވާލުވާއިރުޙަ  

ފައިސާމި މިފައިސާ  އިމުދަލާތުގައިވާ  ޔާކިއްލްމި  ،އާއި  ލްކިއްޔާތުގައިވާ  ހިސާބުތަކާއި  މި  ގޮހެންގެ  ސް 

ގޮއަޤާނ ނު އޮންނަ  މި  ބަދަލުކޮތަސާސީގައި  ޢިބާރާތް  އެ  އަޅުގަނޑު  (  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު)ވަށް.  ދެއްވުމައިލަށްށް 

)ށ(ދަންނަވައިލާނަ ޕްން  ޢައް  ރކިއުޓަސެރޮ.  ކަމަށް  ޙަވާލުވީއިރު ޔަންކުރެޖެނެރަލް  މަޤާމާ  އޭނާގެ  މީހާ  އޭނާ ވޭ  ގެ   

ހިސާފައިސާ  މުދަލާއިލްކިއްޔާތުގައިވާ  މި އަރަ  ބުތަކާއިގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ތައް  ޏާއިން އޭނާ  ހާމަކޮށް  ޔާރުކުރާ  ދަރަނި 

މަ އެ  އޭނާ  ބަޔާނެއް  އޮޑިޓަރ މަސްދުވަހު  3ވާތާ  ވާލުޙަ ޤާމާ  ތެރޭގައި  ހުށަޖެނެރަލަ  ގެ  ރަނގަޅު  ވެހަޅަންވާނެއެށް   .

އެ.  ކޭއޯ ؟ދެއްތޯ މި  ،މާވީންހެއަޅުގަނޑުމެން  ގައި  )ނ(  ނިންމީ.  މި  )ށ(    ތީ އޮ  އެގޮތަށް  މާއްދާގެ  ގައި  މި 

އިތުރަށް ޕްރޮސެ ހުށަހެޅުމު މަތިން މާލީ ހިސާބުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަޤާމާ  ގެ    1ވާލުވާތާ  ޙަކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ނިމުމުގެ  ދުވަސް  ހަމަވާ  ހިސާބު   އަހަރު  މާލީ  އަހަރުގެ  އެ  އޭނާގެ  ޖެނެއޮޑިޓަ  ކުރިން  ހުށަހަޅަމުން  ރަލަރ  ށް 

މެންބަރު ތްތެއިއްޒަފަހު(  ކަށްޅަތުކޮ)ވަގު.  ވެގެންދަންވާނެއެ ޖީހާން  ހިންނަވަރު  ،  ރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ކޮމިޓީއާ )ވަގުތުކޮޅަ  މަޙުމ ދު  ގައި  ފަހު(  ކަށްގުޅިވަޑައިގެންފި.  ދެން  މެންއަޅުގަނޑު)ނ(  ނިންމައިލީ  މި  މި  މެ 

ބަޔާން  މާލީ    އެ ދެން  .  ންވީ ތައްޔާރުކުރަންވަރަލްކިއުޓަރ ޖެނެވަހުގެ މާލީ ބަޔާން ޕްރޮސެ ހަރު ދުއަ   1އްބަސްވެވުނީ  އެ

އެ މާނަ އަންނަ ގޮތަށް    ،އްގެ މުއްދަތު. އެހެންވީމާސްދުވަހެކައި އަދި މުއްދަތެއް ދޭންވީ. އެއީ މަޓަމަށް  އްވުހުށަހެޅު

  ން ގެ މަޤާމު ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްތީ ޕްރޮސެއޮ  އި މި)ރ( ގަ  ގައިއާއެކު އެ  މަހަން  ދާ. ދެއްފްރޭޒްކޮށްލައިދެއްވަންވީ މި މާ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަޤާމުން ވަކިވިއިރު    3  މަ ހިނގާ ފުރަތަ ހުދިނުމަށްފަ  ފާތަ އިސްތިޢުފަހު ނުވަވަކިވުމަށް

ގެ  ޒިންމާ އޭނާ   ގެރަންޖެހޭ ދަރަނީއޭނާ އަދާކު   އިލާހުރި މުދަ  ގައި މުއޭނާގެ ނަ  އާއި  ހުރި އާމްދަނީ  ބައިގައިކިއޭނާގެ  

ހިސާބު  ވެސް  .  ވެހުށަހަޅަންވާނެއެށް  ރަލަ އޮޑިޓަރ ޖެނެމާލީ  ތަންމާމި  އަނެއްކާ  އިންނަ  މި  ހަމަ    ޅު ންކޮތައްދާގައި 

ވަކިއި މަޤާމުން  ކިވިނގޭތޯ.  އޭނާގެ  އެއިރު  އާމްދަނީ  ހުރި  ގާނ ނުތަކުގައެއް.  ހެނެއްބައިގައި  ނުކިޔާނެ    ، ހެންވީމާއެ  

ބޭނުންކުރެއަ  ންރީގައި އަޅުގަނޑުމެކު މާއްދާގައި  މިލްއެއީ އޭފްރޭޒް  އްވި  ނެއް  މުދަލާއި ނާގެ  ސާ  ފައި  ކިއްޔާތުގައިވާ 



  

އެ އެގޮތައަޅުގަނޑުގޮތަށް  އެހެން  ފްރޭޒް  ލިޔުނު  އެދެންމެން  ލިޔުއްވައިދެއްވުން  މާ ށް  އެ  ދެން  އިތުރު  އް.  ދާއަށް 

އެހެންކޮ ދެންނެމެންޓެއް  މި  ނެތިއްޔާ  ބޭފުޅަކު  ގޮ  އެތަވި  އިޞްލާޙުކޮށް ޅުންކޮތަށް  ރަނގަޅުއިފިލަ    ށް ކަމަ   އްޔާ 

މާއްދާގެ  ކޮޅަކަށްފަހު( )ބ( ގައި)ވަގުތު  ންނަނީ.ފެ މިއޮތީ މި  ކިއުޓަރ  ސެޕްރޮށުން  ދަ)ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގެ   

އްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ ދަރިންނާއި  އާއި އޭނާގެ ބެލެހެ  އުޅޭ މީހާ  އޭނާ އިނދެގެން  އިރުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާޖެނެރަލް

ބަލަހައްޓަ ސީދާ  މާމުންއޭނާ  މީހުންގެ  އެހެން  ހުލީގެންދާ  ވެސް  ހިސާބު  ވެސް  އެވެ.  ށަހަޅަންވާނެ  ދުވަހު  ކުރީ 

ފާހަގަކުރެވުނު  ންއަޅުގަނޑުމެ ކޮންމެވެނަށް  ހިއެހެން  މާއްދާއެއްސާ ސް  އިނދެގެން   ބެއްގައި  ކަހަލަ    އޭނާ  މީހާ  އުޅޭ 

ލިޔާ ޢި ގާނ ނުގައި  ރަބާރާތައް  އެ  ނުވާތީވެ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އަ  އެޅުގަނޑުނގަޅުކޮށްލަން  ވެސް  ދު   މެން  ވަހު 

)ނ( އަދި )ރ( ގެ    ،މި މާއްދާގެ )ށ()ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    އެއްގައި.މާއްދާއެހެން ހިސާބެއްގައި އޮތް    ވާހަކަދެކެވުނު 

ޕްރޮސެކި އެނާ ޓަ އުދަށުން  ހުށަހަޅާއިރު  ހިސާބު  މާލީ  ޖެނެރަލްގެ  އުޅޭ  ރ  ބޭނުންއިނދެގެން  ބަސް  އެ  މުގެ  ރުކު 

.  މާލަންތޯނިން)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ންވީ. ބަދަލުކޮށްލައިދޭއެ ގޮތަށް  އިއަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާ   ގެބަދަލުގައި އެނާ 

ނެރަލްގެ މާލީ  ސެކިއުޓަރ ޖެ)ނ( އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ޕްރޮ  ،މި މާއްދާގެ )ށ(  ކޮށްލައިދެއްވާ މި ގޮތަށް.ޙުޞްލާއި

   ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ދަރިންނާއި އޭނާ ސީދާ ސީދާ  އޭނާގެ  އާއި   މީހާ  ޅޭނާ އިނދެގެންއުހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު އޭ

ހި މީހުންގެ މާލީ  އެހެން  ގެންދާ  ހުބަލަހައްޓަމުން  ތަންކޮޅު  އަޅުގަނ  އެވެ.ށަހަޅަންވާނެސާބު ވެސް  މި  ފެންނަނީ  ޑަށް 

އުނި ބަލަހައްޓަމުންސީ  .ކޮށްލަންއެކަމަކު  މީގެންދާ އެހެދާ  ކަންތައް ދުން  ހިސާބަށް މި   . ލާކަށް ނުފެނޭއްވާ ހުން. އެ 

)ނ( އަދި )ރ( ގެ    ،މި މާއްދާގެ )ށ(  -)ބ(  .ކަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެގޮތަމެންނަށް  އަޅުގަނޑު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ޖެނެ ދަށު ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ހުރަން  ހިސާބު  މާލީ  ފިލްގެ  ނުވަތަ  އަނބި  އޭނާގެ  އޭ  މީހާ ރިށަހަޅާއިރު    ނާގެ އާއި 

( އާއި  )ށ  މި މާއްދާގެ   .(އޮތީ )ޅ  ދެން މި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މި ގޮތަށް.    ދަށުގައިވާ ފަރާތްތައް   ބެލެނިވެރިކަމުގެ

ދަށު ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ލާޒިމުކުރާ  ން ހުށަހެޅުން )ނ( އާއި )ރ( އާއި )ބ( ގެ  އޮޑިމާލީ  ޖެނެޓަކުރާނީ  ރަލް  ރ 

ންވީމާ، )ޅ( ދެންމެ  އެހެކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަނެވެ.  ގޮތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާ    އިވާ ނަމ ނާއަކާއިޢުލާނުކޮށްފަ  އިޑައަޅަކަނ

މާއެންމެ ރަނގަ  ނަވާލި ގޮތަށްއަޅުގަނޑުމެން މި ދަން ދަށުން  ޅު ކަމަށް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވީ. )ކ( މި  އްދާގެ 

ޖެނެރަލައޮޑިޓަ މަބަ   ހުށަހަޅައި  ށް ރ  ފެނިއްޓައޮޑި  ކަމަށް  ލައެއް ސަ އްޔާނެއްގައި  ޖެނެރަލަށް  އެ  ރ  ހިނދެއްގައި  ޖެ 

ރައެމައްސަލަ އޮޑި  ކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ   ކަމާމަޖިލީހުގެ    ންގެއްޔިތުއް  އިޚްތިޔާރު  ޖެނެރަލަށް  ޓަރ  ހުށަހެޅުމުގެ 

)ކ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެވެ.  ލިބިގެންވެ ބޭ  މި  .(އާދެ!  ގޮތަށް  ދަންނަވާލި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  އްވުމަށް  މާއްދާ 

ޓަރ  އު. ޕްރޮސެކި)ހ(  ގެ އްދާވަނަ މާ  7ގެ    12  . ދެންފެނިވަޑައިގަތީ  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ކަމަށް    ޅުއެންމެ ރަނގަ

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަ ބަޔާންކުރާ ސުލ ކީ އެއް  ގެ   12  މި ގާނ ނުގެ   ކުޖެނެރަލް  މާއްދާގެ )ނ( ގައި  ކުގެ  ހަމަތަ  ވަނަ 

އެތެރެއިން ހަމައަ  މިންވަރެ  ކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ  ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އްޚިލާފުވި  ފަކާއިމެދު  އެ މުވައްޒަ  ގެ ކުޑަ 

ޖެއުޓަ ޕްރޮސެކި ގަވާއިދުގައިވާ ރ  މުވައްޒަފުންގެ  ފިޔަވަޅުއަނެރަލްގެ  މަތިން  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެވެ.  ޅަންވާނެގޮތުގެ 



  

ލަފު  ލާފުވެއްޖެ ޚި އިން  ތަންކޮ"އްޖެނަމަޚިލާފުވެ"ޒު  ކަމަށްވާނަމަ  ބަދަލުކޮށްލުން  ރީތިއަށް  ފެންނާތީޅެއް  .  ވެކަމަށް 

ރަނގަޅުކޮށްލައިދެ އެހެންވީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   މިގޮތަށް  އެދެންމާ،  ޕްރޮސެކިއުއްވުމަށް  އޮފީހުގެ  ޖެ  ރ ޓަ.  ނެރަލް 

ގާނ ނުގެ   މި  ސުލ   1ގެ    12މުވައްޒަފަކު  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  ހަމައަވަނަ  އެ  ޚިލާފު  ކާކީ  ވެއްޖެނަމަ 

އުޓަރ  ގައި ޕްރޮސެކިލަތުއި ބަޔާންކުރާ ޙާގެ )ހ(. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ  7ގެ    12  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގޮތަށް.

ގެ ދަށުން  ގާނ ނުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް މި  މެދު އެޒަފުންނާއިގެން އެ މުވައްވެލާފުޚި   ލ ކާރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސު ޖެނެ

ޕްރޮސެކި ދެއްތޯވާނެޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަން އުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްހަދާ  . )ނ(  އެވެ. ރަނގަޅު 

 ޢަމަލު  ކުށެއްގެ ޢީއޭގައި ޖިނާކަމަކީ  ށް ކުރި ލ ކީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަކު ސު ގެ މުވައްޒަފައުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުޕްރޮސެކި

ނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެދަށުމާއްދާގެ )ހ( ގެ  ވާނަމަ މި  ކަމުގައި    ންވާ ކަމެއްހިމެނިގެ

ނެވެ.  ތް ހުރަހެއް ނ ކުރުމަށް އޮ  އެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާފިޔަވަޅުއެޅުމަކީމަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ    ގަވާއިދާ

  ޒެޓްގައި ކާރުގެ ގެސަރުވެހި ކޮށް ދިޤު ދީޞްފާސްވެ ތަ ނުފަށާނީ މި ގާނ   މި ގާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން  .7ދެން . ރަނގަޅު

ދުވަ ޝާ ފެށިގެއިޢުކުރާ  ރަނގަޅު.  ންހުން  މީތި މިހު(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަނެވެ.  ގޮތަށް  ފެނުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާރު 

ޖެނެރަލްގެ   އިބިލު  ގާނ ނުގެ  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ކުރީ  މި  އަޅުގަނޑުދުޞްލާޙުކޮށްލެވުނީ.  ފާހަގަކުރި    މެންވަހެއްގައި 

އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންކަން އެއީ  ކަން ފަރާތުން  އެއީ ގެ  ރަލްޓަރ ޖެނެއުވީ ޕްރޮސެކި އޭ.ޖީގެ  ގޯތި    މުދާ 

ބޮ އަގަށްވުރެން  ވިއްކުމާކެޓް  އަގުގައި  ކަންތަކުގައި އަ  މާޑު  ގުޅާލިންބެހޭ  އޭގަ  .ޅުގަނޑު  ރަނގަޅުއަދި  ޖަވާބެއް    އި 

ވަނީނަމަ  ށްދާ އުނިކުރާކަމަންކޮށްލާފައި އެ މާއްޤީޅާލާފައި ޔަގު  ނުލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު އެއް ފަހަރު އަދި

ވޯޓަށް އަހާލާނަން. އަދި  ން މުޅި ބިލަށް އެއްކޮށް  ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހު  ބާއްވާމަ  ވަނީނަކަމަށް  ހޭބާއްވަންޖެނ ނީ  

ބަލައި  ގައި މިހަމަ އެއާއެކު އުމުތަކުގައި  ޤަގެ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ  ދިޔާ ބަލައިގަތުމު ހަ   ގަތުމުގެ މައްސަލައިގައިހަދިޔާ 

އޮންނަ ގާނ ނު  އޭގައި    އެ  އަލިއަޅުވާލާފައި  ކުޑަކޮށް  ގޮތްތަކާގޮތަށް  ގޮތެއް  އެއް   ހުރި  އެ  އޮތިއްޔާ  ގޮތްކޮށްލެވެން 

ހޯދާލާފައި އެކަން ވެސް ނިންމާނީ.   ގޮތުގައި އަރަ  ދެންއަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއްގެ  ބޭނުންކުރެވިފައި    ބިއަނެއް  ބަހެއް 

އަޅުގަނޑުމެންއޮތް ކަމެއްގައި  ނަށް  ކަމުގެ  ޝައްކެއް    އްވީފާހަގަކުރެރިޟާ    މެންބަރު  އްޒަތްތެރިއި ފާހަގަކުރެވުނު 

ބައްލަވަ  އެ  ބައްލަވަ  ނެލައްވާއިއުފެދޭތީވެ  ވެސް  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ދެންމަށްލެއްވުއި ކަމަށް.  އަންނަ    ފަހުގައި 

، މިހާހިސާބުން މި  ކުރަނީ. އެހެންވީމާދުދުވަހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މުޅި މި ބިލަށް އެއްކޮށް ވޯޓަށް އަހާލަން ގަސް

ބައި  ބިލު ސިޓީކޮޅަކަށްފަހު(  )ވަގުތުނިމުނީ.  މި  ގެ  މި  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ  މި  މައްސަލަ  ތަކުގެ 

ސުން ންމުނެއްކަނިނުބައިތައް    މުޅި  އިންޑްވެލާފަޓެއެ ސުން ގަޑި  މަކު  އަޅުގަނޑުމެން  ކަންކަމަށް  ގަޑި  ހަމަވާ 

ކުރިއަށްގެންދަރުކޮށްލާއިތު އެހެން  ފައި  ފެންނަނީ  ސުންދުވަހަކަށްން  މިއަދު  ގޮތަ.  ހަމަވާ  ވަރަށް  ގަޑި  ހުރީ  މި  ށް 

މިއަ އެހެންވީމާ،  މައްސަލަތަކެއް.  ހަމަވާ ސުންށް ދަބައިވަރު  މި    ހުރި  ންގަޑި  މައްސަލަތައްބާވަހުރިހާ  ދެން    ،ތުގެ 

ދުވަހަކަށް ފަހަރެއްގައި    7ޒްޑޭ  ތާއާދެ!  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ) ؟ކޮން  ކޮމިޓީ    7ޖައްސަވާ.  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 



  

އެޑްރެސްކޮށްފައި އެނޮނިމަސްއި ދަންނަވަ  ހުރިހާ މައްސަލައެއް.   އެ   ކަމަށް  ބާއްވަންޖެހިދާނެ ކޮށް  ލާނަން. އަޅުގަނޑަށް 

މީހަކު މަނޭނގޭ    ވަކި  އެ  ބާވަތުންގޮތަށް  ފޮނުވާފަ  އްސަލައިގެ  ވިދާޅުވެ  ސިޓީކަމަށް  އޮތް  އަޅުގަނޑުމެން   އެއްއި 

ކޯޓު  ހައި  ވަނީ  ސިޓީގައި  އެޖެންޑާކޮށްލާނީތޯ. އެ  މައްމީގައި  ކަމަށް  ޤަޟި  2ސަލަ  ގައި އެއް  ބަލަމުންދާ  އްޔާއަކުން 

އެބަހުރި އޭގެ ތާވަލުތަކާއި މައްސަލައިގެ  ވެ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް. އަދި އެއާއެކުޅުވިދާ   އްޔާގެ ކޮޕީއަކާ ޟިޤަގައި 

އެންޓަ  މި. އަޅުގަނޑުމެން  އައިއްސަ އޮތީ. ދުވަސްކޮރއެހެންވީމާ، މިއީ  ލޮކަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  ވެއްޅެކޮށްލަން  ޖެ.  އް 

ކަމަށް    ޅެއްވާ ބޭފުހުންނަވަން ބޭނުން  ކަމެއް ނުވެއް އެނގޭ. އެނޮނިމަސްކޮށް  އްމާ، ކާކު ފޮނުވި ސިޓީއެވީދެން އެހެން

އަ ވެސް  މައްސަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  އެންޓަރކޮށްލައިވިދާޅުވަނީ.  ކޮމިޓީގެ  ޅުގަނޑުމެން  މި  އެދެން  ދެއްވުމަށް 

ދެންނެވި   މި  އެއީ  ތެރެއަށް.  ޖަޓްޑޭގެ  ބަރުއޮކްޓޯ  20މައްސަލަ  މައްސަލަތަކުގެ  މައްސަލައެއް  އޮތް  ދެން  .  ފާއި 

ކަންތައްތަކަށް   އެހެނިހެން  އިންނާނެ  ކޮމިޓީއަޅުގަނޑު  މި  ލިޔަ  ނެމަލުކުރާޢަގައި  ދާއިރުގައި  އެ  ންދީފައުސ ލެއް   .

ންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  އެހެނިހެން ކަ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.  5،  4،  3،  2،  1  ..  އުސ ލު ކޮމިޓީން އެންޑޯޒްކޮށްލެވެން.

އި އޮތް ސިޓީއެއް. އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ށް ލިބިފަން އަޅުގަނޑުމެންނައެބައޮތް އިދާރީ ޓޭބަލު

ލާނަން އިނގޭތޯ.  އިއަޅުގަނޑު ކިޔަ   .ގުޅޭ  ޕަބްލިކް ހެލްތާ ޓަލައިޒިން  ރިވައިއެއް. ނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން  ސިޓީ

މަޖި ރައީސް މުރައްޔިތުން  ކޮންފަރެންސް  ނެޝަނަލް    ވެ.ދަންނަވަމެފަހު  ވެދުން ސަލާމަށް  ،ދަށްއްމަދު ނަޝީޙަލީހުގެ 

ރިވައިޓަލައިޒިން ހެލްތާޕަ  ގއޮން  އަހަރަ  2020  ގުޅޭ   ބްލިކް  ކުރިއެ   އްމުޢާކީ  ވަނަ  އި  ރުވުމުގަޞިއްޙަތު 

  ޞިއްޙީ އެކު  ވުމާއިފަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމާކަމުގައި ކަނޑައަޅައިގެން މަ  އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތްކުރާ އަހަރެއް 

ގު ދާއިރާޅުދާއިރާއިންނާއި  އެހެނިހެން  ފަރާތްތަކުން  އިތަކާ ންހުރި  ތަރައް  ޚިދުމަތް  ހެލްތް  ކޮށް  ޤީ ޕަބްލިކް 

ތަފާތަކެއްފިޔަވަޅު  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ގެ  ސަމާލުކަމަށް  އަލިއަޅުވާލައި  ކަންކަމަށް  ނެސް  ތު 

އަންނަ  މަކުރުމަޝްވަރާ ކޮންފަރެންސް ށްއަ  6ން  އި  4  މަހުގެ   ނޮވެމްބަރށް  ނެޝަނަލް  އޮ  ރި    ގ ޓަލައިޒިންވަން 

ހެލްތު ކޮންފަރެންސެޕަބްލިކް  ނަމުގައި  ބޭގެ  ހަމަޖެހިފައްވުމަށްއް  ކޮންފަރެންސްގައި .  އެވެވަނީ  ބައިނަލްޢަޤްވާމީ    މި 

ދާއިރު ރާއްޖޭގެ  ގެންނިމި   ވެ. އަދި މި ކޮންފަރެންސްގައިއެ ށް ވެސް އަލިއަޅުވާލެވޭނެމުގެ މައްޗަގުޅޭ ކަންކަ  ގޮތުން ކަމާ

ލި ކޮޕީ ހުށަހަޅައި ޚިޔާލު  ދެ  ގެޕެއް މެ ތައްތަކުގެ ރެކޯޑްޑައަޅާ ކަންނގޮތުން ކުރަން ކަވުމުގެ  އްމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުޢާ

ވެސްހޯދު ރޭވިފަކުރިއަށް ގެންދިއުމު  ން  ފާހަގަގައި ވަނީ  ނިންމުން  ކޮންފަރެންސްގައި  އޮންނާނީ  އެވެ. މި    6ކުރުން 

ޕެރެޑައި  2019  ނޮވެމްބަރ ރޭ  ދުވަހުގެ  ރިޒޯސް ވަނަ  ކޮންފަރެންސް  އަކަ  10ން  އި  8ޓްގައި   އައިލެންޑް  ށެވެ. މި 

އިބްރާޝަރަފުވެރިކޮށްނިންމުމުގެ   ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާ  ކޮންފަރެންސް    ،. ވީމާވެ މުޙައްމަދު ޞާލިޙެހީމްދެއްވާނީ  މި 

ރަސްމިއްޔާތުގައި   ކޮމިމަޖިލީހު ނިންމުމުގެ  ކޮންމެ  ބައިވެރިގެ  މެންބަރަކު  މި  ޓީއަކުން  އެދެމެވެ.  ކޮށްދެއްވުން 

.  އިނގޭތޯ  ނެވީމެވެހަކަ ދެންސްއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ގަޑި ފަހުން އަންގާނެ ވާޕެރެޑައި  ކޮންފަރެންސް އެޖެންޑާގެ

މިނިސް ހެލްތް  ފޮނުއްވާފައިއެއީ  ބޭފުޅަކުޝައުޤުވެރިވާން  ކޮމިޓީ   .ސިޓީއެއްވާ  ޓްރީން  މި    ،  މީގައި  ބޭފުޅަކަށް  އެއް 



  

އަންގާލަ އަޅުގަނޑަށް  އެކަން  ޖަހާލަދެ އިންނަނީ.  ގްރ ޕުގައި  ނ ނިއްޔާ  ނަން  ދީފިއްޔާ  ބޭފުޅެއްގެ  އެ  އްވައިފިއްޔާ 

ޑް ޖަސްޓިސްގެ ރިޕޯޓް  އަރގެ ރިޓެ ފްރިކާގެ ކުރީގަނޑުމެން ސައުތް އެމިތަނުން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާލަދެއްވާނެ. އަޅު

ފަސްކޮށްލާނަން އެހެ ދުވަހަކަށް  ގަވާއިދު  ން  އެއްކަލަ  ކޮބައިތޯ  ދެން  ގޮސް.  ނުގެން  ކުރިއަށް  ؟ މިއަދު 

 މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.   )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(

___________________ 

 

 

 




